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الحوار المسكوني في آيتين

إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

عام ،تعالَت أصوات أبناء الكنيس ة ال داعين إلى "وح دة" المس يحيين،
لقد عبرنا الفصح بنعمة اهلل ،وكما في كل ٍ

سواء أدركوا معنى هذه "الوحدة" ال تي ين ادون به ا ،أو اقتص ر فهمهم له ا على "توحي د" العي د .وه ا نحن اآلن
اتحاد واحد" .فما سبيلنا إلى هذا االتحاد؟
نقترب من عيد العنصرة ،حين يدعو الروح القدس "الكل إلى
ٍ

اليوم تكثر اللقاءات المسكونية التي يرجو البعض أنها السبيل إلى الوحدة المنش ودة .ففي ه ذه اللق اءات -على

ام ح ول "م ا
حد تعبير المتحمسين لها -نلتقي ونتحاور جميعنا ،نحن المسيحيين بمختلف طوائفنا ،في
تفاهم ت ٍ
ٍ

يجمع" وليس "ما يفرق".

ولكن  ،هل الحوار حول النقاط المشتركة والتغاضي عن االختالف ات الجوهري ة ه و تحقي ٌق ل دعوة ربن ا يس وع
ْ
ً
طرح االختالفات ومناقشتُ ها منافيان لمبدأ المحبة؟
واحدا؟ هل
المسيح لنا لنكون
ُ

فيما بين الفصح والعنصرة ،تتوقف بنا الكنيسة المقدسة عند أحد السامرية ،الذي يقدم فيم ا يق دم نموذج ًا لم ا

امرية و"يه ودي"،
يوح د ويخلص .ه و ح وا ٌر بين س
ينبغي أن يكون علي ه "الح وار المس كوني" الحقيقي ال ذي ّ
ٍ
ً
وانطالقا من هذا اإليمان ،نرى الس امرية تس أل يس َ
وع
أسفار الكتاب المقدس.
وبعض
واحد
بإله
ِ
ٍ
يجمعهما إيمانٌ ٍ
ِ
ً
ان ال ذي
بل وأنتم تقولون َّ
إن المك َ
تحديدا عن نقطة الخالف بين السامريين واليهود" :آباؤنا سجدوا في هذا َ
الج ِ
فيه ُه َو في أورشليم" (يوحنا )20:4
سجدَ ِ
ينبغي أن يُ َ

واب يس وع على ه ذا التس اؤل الج ِّ
وار إلى دردش ٍة ح ول إيمانهم ا
لم يأت ج ُ
اد " مس اير ًة" للم رأة بتحوي ل الح ِ
ً
تأكيدا على الح ِّق ال ذي امتلك ه اليه ود في ذل ك ال وقت وض َّل عن ه
العبارة
بالمشترك بإله اآلباء ،بل كان بصريح
ِ

من اليهود" (يوحنا )22:4
ألن
حن
السامريون" :أنتم
َ
نسجدُ لما نعلَمَّ ،
ُ
ُ
تسج َ
دون لما ال تعلمون و َن ُ
الخالص ُه َو َ

أب لن ا
ما كان ربنا ليقول لها في ذلك الحين" :دعينا من هذه الخالفات القديم ة ،فإلهن ا وإلهكم واح د ،ويعق وب ٌ
ً
ٌ
شيئا ،بل ك ان ليجعله ا ،في أفض ل األح وال ،تنظ ر
فموقف كهذا ما كان ليغير في إيمانها
حد سواء"..
ولكم على ٍ

إلى يسوع كما تنظر إلى أي سامري آخ ر ،فيتحق ق ب ذلك وف ٌ
لكن ،حاش ا لربن ا أن
اعي ع
اطفي ال أك ثرْ .
ٌّ
اق اجتم ٌّ
ٍ
ً
يك ون داعي ًة لمث ل ه ذا الوف اق والس الم الوهم يين" :س الما أت رك لكم س المي أعطيكم ليس كم ا يعطي
العالم أعطيكم أنا" (يوحنا )27:14

فهل خرج ربنا بذلك عن المحبة؟ من يحبّ اآلخر بالحقيقة ويشتاق لخالصه يبشره بالحق ،وبالحق وحده.

ولة إلى "أبن اء طائفته ا" من
انتهى الحوار عند بئر يعقوب بتحوّ ل الس امرية إلى مبش ٍ
رة بالمس يا المخلص ورس ٍ
ً
ثانيا.
ورهم إلى المسيح من أجل كالمها أوالً ،وآمنوا فيما بعدُ حين عاينوا بأنفسهم
السامريين ،الذين أتوا بدَ ِ
فأين نحن اليوم من هذا الحوار؟
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